
OBJECTIU 

Els cursos gratuïts de NASE tenen com a objectiu principal promoure l’ensenyament dels 

professors de formació en astronomia (primària, secundària i universitària) i promoure 

l’ensenyament / aprenentatge actiu de la disciplina a través d’observació de models i fenòmens. 

REQUISITS I / O EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL NECESSÀRIA 

Professors de primària, professors de secundària de qualsevol àrea, professors de tercer cicle 

(professors de ciències) i carreres similars de cicle bàsic universitari, estudiants de cursos de 

professorat avançat. 

No és necessari el coneixement previ de l’astronomia. 

FORMAT 

- El curs bàsic d'Astronomia i Astrofísica comprèn 4 dies de classes sobre conceptes astronòmics 

bàsics i inclou observacions. 

- Com a oferta de cursos més curts, s'han estructurat tres nous cursos en un format similar al 

curs bàsic de quatre dies, però amb només dos dies en aquest cas. La configuració és 

essencialment la mateixa, però la llista de temes s'ha reduït a la meitat. Això està pensat per 

proporcionar facilitats per accedir als cursos amb només un permís de llicència de la meitat del 

dia. 

- Curs monogràfic d’astronomia de posició 
- Curs monogràfic d’astronomia d’astrofísica 
- Curs monogràfic d’astrobiologia  

 
En qualsevol dels tres cursos esmentats: 

- Tots els dies es presenta una conferència. 

- Es dicten 2 o 3 tallers (amb els materials aportats pels estudiants i facilitats per NASE) 

sobre activitats pràctiques que es poden dur a terme a l'aula sense l'ús d'instruments 

especials, sinó simplement mitjançant dispositius produïts pels propis professors amb 

l'ajuda i el programari lliure dels estudiants. 

- S’organitzen grups de treball per a debats i sessions de pòsters generals per mostrar 

el que fan els participants en l’astronomia. 

Per a una millor comprensió de les activitats, si us plau, consulteu la secció "Pla de treball: 

conceptes, continguts i horaris" d'aquesta mateixa pàgina web. 

MÈTODES I MITJANS UTILITZATS PER A L'AVALUACIÓ 

- Al començament del curs es realitza una avaluació escrita de diagnòstic (de tipus múltiple). 

Durant el curs, les avaluacions es realitzen mitjançant observacions directes de la implementació 

dels tallers. 

- L'últim dia del curs es fa una avaluació final, que consisteix en la mateixa prova realitzada en 

el diagnòstic (mateix paper, respostes amb diferents colors). 

- Al final del curs, es completa una enquesta de satisfacció, que ha de ser completada per 

l'estudiant i lliurada a la seva avaluació. - Finalment, es procedeix a una avaluació d’impacte (o 

seguiment de la transferència d’aprenentatge) al cap d’uns mesos, que consisteix en l’avaluació 



del coneixement (preguntes específiques sobre els continguts), l’ús dels materials NASE (si 

s’utilitzava el mateix en els espais curriculars) , amb quina freqüència i profunditat). Aquesta 

avaluació es fa mitjançant un qüestionari especialment preparat per a aquest curs, que pot ser 

contestat per Internet i per Internet, i que proporciona resultats immediats que us permetran 

mantenir les estadístiques i els estudis d'impacte actualitzats. 

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DELS ESTUDIANTS: 

- Assistència almenys el 80% de les activitats del curs. 
- Assistir al curs amb tots els materials necessaris per dur a terme les activitats de maqueta, 
models, etc. Una o dues setmanes abans de l'inici del curs, els estudiants seran informats de la 
llista de materials necessària, per correu electrònic als participants inscrits. 

 
OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE NASE 

El curs és totalment gratuït per als participants. La infraestructura, la logística i altres elements 

o recursos associats al dictat del curs són proporcionats per l'organització local. 

En relació amb els materials necessaris per al desenvolupament dels tallers, NASE proporciona: 

- Una llista d’elements peribles o subministraments per als participants: aquests són 

proporcionats per l’organització local. La llista d’aquests elements es publica al lloc web 

de NASE, en l’idioma del país (secció "Llista d’elements" a la pàgina web del NASE). 

- Fotocòpies per al desenvolupament dels tallers, el fitxer s’ha de seleccionar d’acord 

amb la latitud de el lloc on van realitzar el curs. Els fitxers estan disponibles a la pàgina 

web del NASE, en l'idioma en què es va realitzar el curs. (Aquest material s’ha de publicar 

impresa als professors participants). 

- Material de referència: cada participant rep ( el primer dia del curs) un CD amb els 

registres que recopilen les conferències i tallers: textos i presentacions de PowerPoint 

dels llibres: 14 passos cap a l’Univers, geometria de llums i ombres, llums còsmiques i el 

material digital que necessiteu per dur a terme el curs (incloent-hi el programari 

astronòmic que es recomana). Tot està disponible a la pàgina web del NASE. 

 SUPORT PER A LA FORMACIÓ 

- Els professors de les escoles primàries i secundàries poden trobar documents de suport útils 
per a activitats a l’escola a la pàgina web del NASE, secció "Material suplementari". 
- Els materials s'han produït en diversos idiomes (actualment anglès, espanyol i portuguès). 

 
 DISSATISFACCIÓ DE QUALSEVOL DE LES PARTES QUE TAN INTERÉS 

En cas de conflicte o desacord, procedirem a la resolució d'aquest conflicte mitjançant un 

enfocament de no conformitat, que donarà una solució immediata i, finalment, una acció 

correctiva. 

CERTIFICATS 

NASE proporciona una certificació d'àmbit internacional. El certificat és nominatiu, amb el 

número dni si s’exigeix, amb l’acreditació de ser un grup de treball de la IAU, la Unió Astronòmica 

Internacional i amb el suport d’institucions locals a cada país i, en el cas de la República 

Argentina, el CONICET. Aquest certificat es lliura als estudiants que han participat (mínim) en el 

80% de les activitats del curs. 



PARTICIPANTS I INSTRUCTORS 

Els participants tindran entre 40 i 50 professors d'educació primària i secundària al país 

d'acollida. Els professors seran membres de NASE i de 6 a 8 professors del país / ciutat amfitrió. 

El major assoliment de NASE és la formació d’un grup local (GNL) que segueix l’organització de 

cursos i altres activitats, i que és autònom en 2 o 3 anys. Els instructors locals formen part 

immediatament del grup local NASE i són responsables de realitzar reunions periòdiques per 

mantenir les activitats del grup. L'idioma del curs serà la llengua oficial al país d'acollida. 


